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 که یطوراست؛ به ییزناشو یدلزدگ ن،یدر روابط زوج یشناختروان یهایاز آشفتگ یکی هدف:

 ییجدا یسورا به  نیزوج جیبه تدر یعاطف روابط یو سرد یشناختروان ظهور بستر مشکالت

 یکننده دلزدگ ینیبشیپ یهاشاخص یش حاضر واکاوهدف از پژوه نی. بنابرادهدیسوق م

 کردیبا رو یفیک یهاداده لیتحل روش:بود.  نیزوج ستهیز بر اساس تجارب ییزناشو

ه مراکز کننده بمراجعه نیکنندگان شامل زوجبود. مشارکت یزیبر روش کال یمبتن یدارشناسیپد

ورود انتخاب  یهامالک بر طبقد و هدفمن یریگکه با روش نمونه مشاوره شهر اصفهان بودند

ها قرار گرفت و داده یمورد بررس افتهی ساختارمهیو ن قیعم هشدند. تجارب افراد با ابزار مصاحب

از متن  هیمضمون پا 332 ،یدر مرحله اول کدگذار :هاافتهی. دیمصاحبه به اشباع رس 32با 

 یمضمون اصل 7سوم در مرحله  و یفرعمضمون  33ها استخراج شد. در مرحله دوم مصاحبه

بود که با استفاده از  یمضمون اصل 7و  یفرع نمضمو 33دهنده نشان جیشد. نتا ییشناسا

ها با سه داده یقرار گرفت. اعتبارسنج دییو مورد تأ یسنجییروا یفیک یابیاعتبار ژهیو یهاروش

نفر  2خبرگان ) و روش گروهمستقل کدگذاران  کنندگان، روشبازخورد از مشارکت افتیروش در

 :یریگجهینتشد.  تیها رعاداده و استحکام تدق نییتع ارهایی( انجام گرفت و معمتخصص

 ،یگزند یهاو تنش نیدر روابط زوج یعاطف یشانینشان داد انباشته شدن احساسات، پر جینتا

توجه  و ییشناسا نی. بنابراشودیمنجر م ییزناشو یو سرانجام به دلزدگ یروان یباعث فرسودگ

اثربخش و  یکارهاراه افتنی یبه سو را نیزوج ،یدلزدگ دهیکننده پد ینیبشیبه عوامل پ

 ینیبشیپ یهاشاخص یالگو هاافتهیبر اساس  د،ینمایم تیهدا دهیپد نیاز بروز ا یریجلوگ

 نیوها در تدشاخص نیا شودیم شنهادیپ رونیشد. از ا یطراح ییزناشو یکننده دلزدگ
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 مقدمه

 یدیناام ،یدگیتن یاحساس دائم جهیمداوم و درنت یو روان یعاطف ،یبا عالئم کسالت جسم 7ییزناشو یدلزدگ

(. 3272 ،ی)کاپر شودیو هدف در افراد مشخص م یانرژ اق،یاز دست دادن اشت افتادن همراه با و به تله

 شیو افزا یفعاط یگانگیاست که کاهش توجه به همسر، ب یعاطف یدلبستگ یجیفقدان تدر ییزناشو یدلزدگ

 ی(. در واقع هنگام3277 ،ی)مازارانتان شودینسبت به عواطف همسر را شامل م یتفاوتیو ب یاحساس دلسرد

و انتظارات وارد رابطه  اهایرؤ یاهرکدام با مجموعه کنند،یرا آغاز م مانهیروابط صم گریکدیها با زوج هک

 بیار آسدچ ییشوند، رابطه زناشو نیگزیزا و ناسازگار جااسترس بانتظارات با تجار نیکه ا ی. هنگامشوندیم

(. 7233 د،یمهرآفر ،یخاکپور، سودان ،یدمق ان،یپوری)صف شودیم ادیاز آن  یشده است که با عنوان دلزدگ

 امدی(. پ7231زاده و نظر بلند، فالح ،یدارد )نظر یبستگ شانیها و باورهازوج یآن به سطح سازگار زانیکه م

 یکی وانعن¬امر به نیدر افراد است و ا یمنف یختگیو برانگ ندیافکار ناخوشا دیابراز احساسات، تشد قدانف

در نهایت چرخه  ،3ندیافکار منفی خودآ نی. همشودیشناخته م ییزناشو یهایریعوامل درگ نتری¬از مهم

 ،یدو محم ی)فالحت دینمایم تیرا تقو ییزناشو یو دلزدگ یافزایش نارضایتی از ازدواج، احساس فرسودگ

از  یعیضعف و تنوع وس ،یخستگ ،یبا احساس رخوت مزمن، کاهش انرژ ییزناشو ی(. دلزدگ3232

(. سه 7231 ا،یداورن ،ییحی)نظرپور، زهراکار، پور دهدیعالئم خود را نشان م یتنو روان یسمج یهاتیشکا

عدم مهارت در حل  اینشده حل یهاارضو تع متیبه صم ازین یعامل فقدان تعامل و تبادل، عدم ارضا

ز پا افتادن ا رینظ ییامدهایپ ،یریشگیاست که در صورت عدم درمان و پ یمهم دلزدگ لیها از دالتعارض

 چنینهم(. 7233 نز،یرا به دنبال خواهد داشت )پا یجانیه-یعاطف یو سرخوردگ یروانکسالت ،یجسم

 بر کاهش یمخرب یامدهایپ تواندیم ،ییزناشو ارضاتتع دیو به تبع آن تشد یمشکالت در روابط جنس

 ی؛ عسگر3223و ورنر،  بریبآنان مؤثر باشد ) ییدر طالق و جدا یو حت نیروان زوجت سالم ،یزندگ تیفیک

  .(7237 ،یو گودرز

 ی( تحت عنوان بررس3232) یو هاشم یفتح ،یپژوهش صدر ییزناشو یعوامل مرتبط با دلزدگ یبررس در

نشان  ییوزناش یخانواده با دلزدگ-یدلبستگ یو سازگار یدلبستگ یهاسبک نیب زیتما یگریانجینقش م

بر  میستقم و یمنف ریتأث منیناا یو سبک دلبستگ میمستق مثبت و ریتأث منیا یداد که سبک دلبستگ

 یبا عنوان بررس ی( در پژوهش3271) یدیو حم یدستجرد ،یرمضان ،یریم ،یدارد. احرار ییزناشو یدلزدگ

با  ییوزناش یکه نمرات دلزدگ افتندیدر رجندیشهر ب نیزوج نیو عوامل مرتبط با آن در ب ییزناشو یدلزدگ

 یداریطور معنمکان به کی در نیو اقامت زوج ییزناشو یندان، مدت زمان زندگجنس، سن، تعداد فرز

 ی( که به منظور بررس3271) نژادیو مصل نژادیمصل ،یجمال ،یپژوهش قو جینتا چنینهممرتبط است. 

 یبا همسران خود دلزدگ سهینابارور انجام شد نشان داد که زنان نابارور در مقا یهازوج ییزناشو یدلزدگ

 یتحت عنوان نقش دلزدگ ی( در پژوهش3271) یمحمدخانو  یتچی. کبرکنندیرا تجربه م یتربیش ییزناشو

 یهابا طرحواره ییزناشو ینشان دادند که دلزدگ ییزناشو تیدر رضا هیناسازگار اول یهاو طرحواره ییزناشو

( 7231) یوجود دارد. زارع یبطه منفرا ییزناشو تیبا رضا ییزناشو یدلزدگ نیرابطه مثبت و ب هیناسازگار اول

 افتیرد ییزناشو یبا دلزدگ یآورتاب نیدر رابطه ب یافتگیزیخود تما یابا عنوان نقش واسطه یدر پژوهش
                                                           
1. Marital Boredom 

2. Negative automatic thoughts 
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وحد مثبت معنادار دارد. پژوهش م ریتأث یافتگیزیو بر خودتما یمنف ریتأث ییزناشو یبر دلزدگ یآورکه تاب

ان معلم ییزناشو یبا دلزدگ یجانیه ییو نارسا یآورتاب نیرابطه ب ی( تحت عنوان بررس7231) یمیو کر

وجود  یداریمعلمان رابطه مثبت و معن ییزناشو یبا دلزدگ ،یجانیه ییو نارسا یآورتاب نینشان داد که ب

 .دارد

 از ارتباط با همسر همراه یو سرخوردگ یدی: خشم، نفرت، نا امرینظ یبا احساسات یکه دلزدگ ییجاآن از

 یدگزن شود،یمنجر م یو ناخشنود یلیمیاحساسات دردناک، به مرور زمان باعث ب نیاست و انباشته شدن ا

گسترده است.  اریبس نیدر روابط زوج یدلزدگ یامدهای(. دامنه پ3271)دانهام،  سازدیتحمل م رقابلیرا غ

 یبه زندگ یتوجهیسرزنش، ب ،ریتحق ،یاعتمادیآن شامل ب یفرد راتی( از جمله تأث7331) نزیبه زعم پا

خواهد بود. چراکه تجربه  یافسردگ رینظ یشناختاختالالت روان یهابروز نشانه ،یعاطف ییمشترک و جدا

و  سکوت ،یجانیه یثباتیبه ارتباطات متقابل، منجر به ب لیاز همسر و کاهش تما یاحساس گسستگ

 نیور زوجتص یتیوضع نیدارد. در چن یت را در پاز حل مشکال یدیو ناام ینسبت به مسائل زندگ یتفاوتیب

ست ا ییبه سمت جدا یروشیامر نقطه آغاز پ نیوجود ندارد و ا یدینقطه ام گریاست که که د نیدلزده بر ا

 یجرتد به عشقو  صمیمیتحالت  نی(. در ا3271و تاسکا،  بیوا ن،یدافونت ش،ی)بارگرموزر، جانسون، داگل

 پاشیوفر نهایتاًو  ادهخانو دعملکردر  لختالا کاهش با گیدلزد یعنیآن  عنو ینشدیدتردر  که زدبامی نگر

 راتیتأث ،ناشوییز گیدلزدر گستره دامنه د نی(. بنابرا3277 سکسون،یهامر و ا ل،ین نز،یهمراه است )پا بطروا

 یو واکنش یجیرتد یندآفر یک ناشوییز گیدلزخواهد بود. واضح است که د ریناپذاجتناب زیبر خانواده ن قیعم

است که  یخانوادگ بطروا یگرو د رکااز  ییاجد ،عاطفیو  نیروا رفشامداوم،  سسترا به پاسخدر  یعیطب

 .(3272 ن،ی)گورک باشدیآن م راتیتأث گریدر کارکرد خانواده از د یورهبهر رتقد کاهش

 ،یدانسو زاده،یمهراب ،یات)ساد ردیپذیم ریتأث زین ییو نورزگرا یافتگیزیتما رینظ یاز عوامل نچنی¬هم

 ییزناشو یدلزدگ زانینشان داد م ی( در پژوهش3273عوامل مرتبط، آلسوالکا ) یبررس ی(. در راستا7232

ه شغل پاره وقت دارند ب که یبا کسان سهیدر مقا ،کنندیشغل تمام وقت کار م کیکه در  یهمسران نیدر ب

و  یشغل یبر دلزدگ ی( مبتن3271) میلدریو  لداگیزی( و ک3273) یسید یهااست. پژوهش تربیشمراتب 

 یبرا یمهم کنندهینیبشیکه  عدم تعادل کار و خانواده پ افتیدر مشاغل پر استرس، در ییزناشو یدلزدگ

و  ندکیم دیرا تهد ییزناشو یزندگ یمتعدد ملعوا نیاست. بنابرا ییزناشو یو دلزدگ یعاطف یفرسودگ

ها ممکن است به ازدواج یگران معتقدند تمام. پژوهشندینمایرا فراهم م ییزناشو یزدگموجبات ظهور دل

 یمتأهل یگزند کهیطوردهند؛ بهادامه  فیضع تیفیرا با ک ییزناشو یزندگ ایرا تجربه کنند و  یدلزدگ ،ینوع

ست راه اهم ییدرباره جدا یبا افکار و تصورات فراوان نیقیاست و به طور  لیتمام یو به فروپاش ثباتیب

حائز  اریو درمان به موقع آن بس دهیپد نی(. لذا توجه به اثرات مخرب ا7233 ،یو بخش انیمانیسل ان،یاقوتی)

 .(3271است )دانهام،  تیاهم

 ،نیروابط زوج یهاینرخ طالق و وجود آشفتگ شیافزا زیموضوع و ن نیا تیاساس با توجه به اهم نیا بر

 شیافزا نیرابطه زوج یمقابله با فروپاش یمناسب برا یل مؤثر و راهکارهاکشف عوام یگران براپژوهش زةیانگ

 یاوو واک یبه بررس قیعم تو بصور یفیکه با استفاده از روش ک رسدیبه نظر م یاست. لذا ضرور افتهی

اخته شود. پرد نیزوج ستهیبر اساس تجارب ز ییزناشو یدلزدگ کنندهینیبشیپ یهاعوامل مرتبط با شاخص
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صورت  ییزناشو یدر حوزه دلزدگ یاندک یهاپژوهش رانیانجام شده، در ا یهایطبق بررس بر نیچنهم

 نهیدر زم یفیبا استفاده از روش ک یپژوهش چیاند و همداخالت پرداخته یاثربخش یبه بررس یگرفته که همگ

 هر،م یسط احمدپژوهش تو کیانجام نشده است و تنها  ییزناشو یدلزدگ کنندهینیبشیعوامل پ یواکاو

پژوهش  رو نی. از ااست ییزناشو دلزدگی با رابطه در فقط که است شده انجام ،(7233) پرور و گل یوسفی

از چه  ییزناشو یکننده دلزدگ ینیبشیپ یهاشاخص یکه الگو استسؤال  نیبه ا ییگوپاسخ یحاضر در پ

بر  ییزناشو یدلزدگ کنندهینیبشیپ یهاشاخص یهدف از پژوهش حاضر واکاو ؟استبرخوردار  ییهامؤلفه

 قیمع یرسمطلوب با استفاده از بر یکننده به مراکز مشاوره و ارائه الگومراجعه نیزوج ستهیزاساس تجارب

 بود. یفیو روش ک

 

 پژوهش روش

بینی کننده دلزدگی زناشویی از روش کیفی از نوع های پیشدر این پژوهش به منظور کشف شاخص

(، مورد استفاده 7371ای کالیزی )شیوه تحلیل داده  هادادهتفاده شد. برای تحلیل و تفسیر اس پدیدارشناسی

ی این پژوهش بر اساس نظر گروه ناظران، متون علمی و مصاحبه با زوجین هادادهقرار گرفت. گردآوری 

ی که دچار دلزدگی از طریق مصاحبه با زوجین هادادهمراجعه کننده به مراکز مشاوره صورت گرفت. در ابتدا 

و متون به دست آمدند،  هامصاحبهزناشویی شده بودند و  پس از مشخص شدن واحدهای معنایی اولیه که از 

مورد مقایسه قرار گرفتند و در  شانهایتفاوتو  هاشباهتکدها استخراج شدند. سپس این کدها بر اساس 

 دست آمدهمضامین بهبندی شدند. اگیر دستهمضمون فر 7مضمون سازمان دهنده و  32مضمون پایه و  371

آوری اطالعات از مصاحبه شامل جمع سوسازی اصلی این بخش هستندکه با استفاده از روش سههای یافته

های کشف شده توسط اساتید راهنما و مشاور )اعضای با زوجین و بازنگری توسط محقق،  بازنگری مؤلفه

حوزه خانواده و دو نفر از متخصصین روش تحقیق کیفی، مضامین کمیته رساله( و سه نفر از متخصصین 

 نیمطالعه شامل زوجمورد کنندگانشرکت جامعه فراگیر، سازمان دهنده و پایه مورد تائید نهایی قرار گرفت.

 از ستفادها و با یبرفشهر اصفهان بودند که به صورت هدفمند و با روش گلوله ییزناشو یدلزدگ صیبا تشخ

 همین کمک به نیز ادامه در و شروع را تحقیق بودند کرده معرفی مشاوره مراکز متخصصین که زوجینی

از  با چند نفر منظور نیبدشدند.  انتخاب و شناسایی داشتند زناشویی دلزدگی که افرادی سایر زوجین

ات را اطالع نیشتریکه بتوانند ب ندینما یمورد نظر را معرف نیزوجمتخصصان حوزه خانواده هماهنگ شد تا 

 یاطالعات طهیح عیارائه دهند. به جهت پوشش وس قیخود جهت پاسخ به سؤال تحق یدر مورد مسائل زندگ

 نیو شغل زوج التیتحص زانیتنوع در سن؛ تعداد فرزندان؛ م یارهایموردنظر با حداکثر سطوح ممکن، مع

که به  ندیدر مصاحبه مشارکت نما ینی( زوج7شامل:  زیورود به پژوهش ن یهامدنظر قرار گرفت. مالک زین

خود امتناع  یمسائل خانوادگ انی( افراد از ب3باشد؛  ییزناشو یاز دلزدگ یدرمانگر مشکالت آنان ناش صیتشخ

 یاعتبارسنج به عنوان مالک خروج از پژوهش در نظر گرفته شد. زین یبه همکار لینداشته باشند. عدم تما

 محقق و روش کدگذاران یکدها با روش خودبازبین تیاز مقبول نانیاطمدقت، استحکام و  یها در راستاداده

بازخورد از  افتیگرفت که روش در صورت ه(رسال کمیتة اعضای) پژوهشگر 2مستقل، توسط 

 یفیک یهامتخصص پژوهش دو  اریاعمال شد. پس از آن در اخت یکدگذار نیدر ح زیکنندگان نمشارکت
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به  یالگو تیدر نها(. 7هاارزیاب پایاییمعیار ) ردیقرارگ یباق کدها مورد بررسانطقرار داده شد تا صحت و 

 اریشد )مع یبررس هاافتهی تینفر از متخصصان حوزه خانواده قرار گرفت و صالح 2 اریآمده در اختدست

شد.  دییتأ نینفر از متخصص 1با مشارکت  مجموعاً  یفیک یهاافتهی تیصالح ت،ی(. در نهاابانیارزتوافق 

مستقل و روش کدگذاران  رینظ یفیک یهاداده یاعتبارسنج یها( معتقدند روش3272و هوروکس ) نگیک

 تیاست که همتراز قابل نیمضام لیصحت تحل یو بررس یابیمطمئن جهت ارز یندیفرآ کارشناسان، گروه

 .(7232،و همکاران یجعفر یاست )عابد یکم یهادر پژوهش یمحاسبات آمار یاعتبار درون

 پژوهش ابزار

 بخش رد کنندگان شرکت با ساختاریافته نیمه مصاحبه اجرای منظور به .ساختاریافته نیمه . مصاحبه1

 کفایت و محتوا صحت با که نحوی به گردید؛ تدوین مصاحبه سؤاالت پژوهش، ادبیات مرور با ابتدا در کیفی،

 گیرینمونه صورت به که زوجین با مصاحبه آن از پس شود و مشخص زناشویی دلزدگی دالیل ها،سؤال

 نظر از مختلف طبقات از تا شد سعی پژوهش این در. گردید برگزار بودند، شده انتخاب برفی گلوله هدفمند

 میزان و مختلف شغلی سطوح خانواده، زندگی چرخه مختلف مراحل فرزند، تعداد ازدواج، زمان مدت سن،

 الزم، پذیریانعطاف بودن دارا با زوجین با مصاحبه به مربوط سؤاالت .شود لحاظ نمونه در متفاوت تحصیالت

 یتاهم دارای هاآن دیدگاه از که بپردازند موضوع از هاییجنبه به تا دادمی را امکان این شوندگان مصاحبه به

 نهیمر زشوندگان دتجارب مصاحبه یبه بررس افتهی ساختارمهیفردی و نپژوهش حاضر با ابزار مصاحبه .بود

 تیفیدرباره اطالعات فردی و ک هیها با سؤاالت اولپرداخته است. مصاحبه ییزناشو یمسائل مرتبط با زندگ

 یاالت جزئؤس شوندگان،بهمصاح یهاها، بر اساس پاسخبه پاسخ دنیآغاز و جهت عمق بخش یارتباطات زوج

 هکیطورمناسب انجام شد؛ به یکانو در م یقبل یها با هماهنگشد. مصاحبه دهیپرس کنندهرییگیو پ

به  قهیدق 32تا  32باًیکه هر مصاحبه تقر ندینما انیکنندگان بتوانند با آرامش، تجارب خود را بمشارکت

مصاحبه اشباع  32ها با نمونه بکار گرفته شد. داده محج تیجهت کفا زین یریپذاشباع اری. معدیطول انجام

. بر افتی انیپا مصاحبه 32 با مجموعاً یانجام گرفت و واکاو زین گریمصاحبه د 2 نانیشد که جهت اطم

د و ش پیها ضبط و تاکنندگان، مصاحبهابتدا با کسب اجازه  از مشارکت ،یاساس اصل اول مالحظات اخالق

 اننیمحرمانه بودن گفتگوها به افراد اطم یبرا زی. بر اساس اصل دوم نافتی اصکد اختص کیبه هر فرد 

 . دیو کدگذاری گرد پیکنندگان ضبط و سپس تاشرکت تیشد. متن مصاحبه با رضا کامل داده

 

 هاهیافت

ها با شده است تا مصاحبه یسع ها،افتهی شتریب تیجامع لیزوج مشارکت داشتند. به دل 32پژوهش،  نیدر ا

 التیتحص زانیم سال( و 23تا  32 نی)ب نیزوج یسندامنه ریمختلف انجام شود و موارد متعدد نظ یهاگروه

فاوت ت زین نیو ازدواج زوج هیاول ییآشناتا دکترا( در نظر گرفته شد. شغل، مدت زمان ازدواج، نحوه  پلمی)د

 7شوندگان در جدول شماره مصاحبه یشناخت تیقرار گرفت. اطالعات جمع یداشته است که مورد بررس

 آمده است.

 

                                                           
1. Inter-rater reliability 
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نکنندگا. اطالعات جمعیت شناختي مشارکت1جدول   

 ردیف
میزان  سن

 تحصیالت

 شغل
 فرزند

مدت زمان 

 ازدواج
 نوع آشنایي

 7زوج 
 کارمند لیسانس 22

 محل کار سال 3 دارد
 کارمند لیسانس 33

 3زوج 
 کارگر دیپلم 32

 فامیلی-سنتی سال 33 دارد
 خانه دار دیپلم 32

 2زوج 
 فرهنگی دکتری 32

 معرفی دوستان سال 73 دارد
 انه دارخ لیسانس 22

 3زوج 
 آزاد دیپلم 22

 معرفی دوستان سال 72 دارد
 خانه دار دانشجو 22

 2زوج 
 آزاد فوق لیسانس 32

 دانشجویی سال 77 دارد
 خانه دار لیسانس 32

 1زوج 
 کارمند فوق لیسانس 27

 محل کار سال 7 ندارد
 آزاد فوق لیسانس 22

 7زوج 
 کارمند لیسانس 23

 معرفی دوستان الس 1 دارد
 خانه دار فوق لیسانس 37

 1زوج 
 فرهنگی فوق لیسانس 23

 فامیلی-سنتی سال 2 ندارد
 فرهنگی فوق لیسانس 27

 3زوج 
 - لیسانس 31

 دانشجویی سال 2 دارد
 خانه دار لیسانس 33

 72زوج 
 آزاد دیپلم 27

 معرفی دوستان سال 72 ندارد
 خانه دار لیسانس 31

 77زوج 
 کارمند فوق لیسانس 32

 محل کار سال 77 دارد
 کارمند فوق لیسانس 21

 73زوج 
 پزشک دکتری 33

 فامیلی-سنتی سال 72 ندارد
 کارمند فوق لیسانس 23

 72زوج 
 دندانپزشک دکتری 22

 محل کار سال 2 دارد
 پرستار لیسانس 23

 73زوج 
 آزاد دیپلم 23

 فامیلی-سنتی سال 37 دارد
 خانه دار دیپلم 22

 72زوج 
 کارمند لیسانس 37

 فامیلی-سنتی سال 72 دارد
 خانه دار فوق دیپلم 21

 71زوج 
 - لیسانس 22

 فامیلی-سنتی سال 73 ندارد
 خانه دار لیسانس 33

 77زوج 
 - دیپلم 32

 معرفی دوستان سال 3 دارد
 آزاد دیپلم 32

 محل کار سال 33 دارد زادآ لیسانس 23 71زوج 
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 آزاد لیسانس 31

 73زوج 
 فرهنگی فوق لیسانس 21

 معرفی دوستان سال 2 دارد
 خانه دار لیسانس 27

 32زوج 
 کارمند لیسانس 22

 معرفی دوستان سال 3 ندارد
 فرهنگی فوق لیسانس 31

 37زوج 
 فرهنگی دکترا 27

 معرفی دوستان سال 73 دارد
 فرهنگی سلیسان 37

 33زوج 
 آزاد لیسانس 23

 فامیلی-سنتی سال 73 دارد
 خانه دار دیپلم 21

 32زوج 
 آزاد فوق لیسانس 32

 محل کار سال 72 دارد
 آزاد فوق لیسانس 32

 

انجام شد. در مرحله اول در  نیشبکه مضام هیها با استفاده از روش تهحاصل از مصاحبه یهاداده لیتحل

ها از متن مصاحبه هیمضمون اول 332 ن،یدر زوج ییزناشو یمرتبط با دلزدگ یهاش شاخصجهت کاو

آمد که با  تبه دس یمضمون فرع 33تعداد  نیمضام یسازبا خالصه لیاستخراج شد. در مرحله دوم تحل

در  یفیک یهاداده لیحاصل شد. مراحل تحل یمضمون اصل 7مرتبط،  میمفاه یو سازمانده یبنددسته

 نشان داده شده است. 3ول شماره جد

 

نیدر زوج یيزناشو يدلزدگ یهاشاخصمضامین مرتبط با  . فرایند تحلیل2جدول   
 مضامین فرعي مضامین اصلي

 عوامل هیجانی و عاطفی

 بروز هیجانات نامناسب

 عدم توجه به عالیق یکدیگر

 یعاطف توجهی و سردیبی

 عدم همدلی

 عوامل شناختی

 ظنءبدبینی و سو

 بودن(پنداری )حق به جانبمُحق

 های فردی(ازدواج ناآگاهانه )دالیل غیر منطقی و ناآگاهی از تفاوت

 ناهماهنگی در نگرش و تفکر

 انتظارات و توقعات غیرمنطقی

 شناختیعوامل روان

 مشکالت خلقی

 پریشانیعدم تحمل

 جسمانی( -امنیت )روانیعدماحساس

 درماندگیبار روانی و 

 عوامل رفتاری
 تحصیلی و زندگی مشترک(-ی )شغلیتعادل کار و زندگعدم

 گری  افراطیانتقاد و سرزنش

 عوامل سیستمی
 روابط افراطی با افراد خانواده

 دخالت خانواده مبدا



 خانواده درمانی کاربردی |                    و همکارانفاطمی  |                   …لزدگی زناشویی بر اساسکننده دبینیهای پیشواکاوی شاخص  717

 

 عوامل اقتصادی
 عدم برخورداری از مهارت مدیریت مالی

 غفلت از نیازهای مادی خانواده

 نسیروابط ج

 جنسی زوجینعدم تناسب

 جنسی رضایتبخشفقدان روابط

 اشتغاالت جنسی نامتعارف

 

 هیمضمون اول 332است که از  یمضمون فرع 33و  یمضمون اصل 7نشان دهنده  3جدول شماره  جینتا

 یهامشترک بوده است و اشاره نیزوج نیب هیاول نیاز مضام یاریاند. الزم به ذکر است که بساستخراج شده

 فراوان داشت. 

نده ذکر کنمرتبط با هر شرکت یکه با کدها شودیم انیب یمرتبط با هر مضمون اصل هیاول نیاز مضام یبرخ

 شده است:

 است.  یمضمون فرع 3شامل  این عامل :يو عاطف يجانیعوامل ه -1

(. کال دوست 73)کد کندیو داد م غیدرحال بحث کردن با من است و ج شهینامناسب: هم جاناتیه بروز

اوقات نگران و مضطرب  اکثر  (.73ها )کدندارد عواطف خود را نشان بدهد، نه به من محبت دارد، نه بچه

ها با بچه دهد؛یخودش را از دست م اریو اخت شودیم نیخشمگ عیبزنم سر ی(. اگر حرف71است )کد

 (.7)کد کندیم یو گاهًا کتک کار یپرخاشگر

 ی، ولکنم شرفتیکرده بودم، کار کنم پ لیهمسر: من هم دوست داشتم تحص یازهایو ن قیتوجه به عال عدم

من بود  یو سرکار رفتن آرزو لی(. ادامه تحص71؛ 73؛ 72)کد آمدیو باال رفتن زن خوشش نم شرفتیاو از پ

 (.3، 7؛ 2که به من اجازه داده نشد )کد 

آشفته و خسته  یسر و رو دیآیوقت به خانه م رفته است، هر ادشی: اصالً من را یعاطف یو سرد یتوجهیب

خوش برخورد  یو با رو میایتا به خانه ب ستیوقت منتظر من ن چی(. ه3)کد دهدیروغن سوخته م یو بو

 و کندینم گاهمن کنمیبا او صحبت م یوقت دهد،یمن گوش نم یهابه حرف گری(. د72؛ 1؛ 2؛ 32کند )کد

بپوشم و  دیلباس جد شود،یبروم متوجه نم شگاهی(. اگر به آرا71؛ 77؛ 72؛ 3سرش در کارش است )کد

 دیگویبرود و به من هم نم رونی(. دوست دارد با خواهر و با دوستانش ب3؛1؛ 7جا کنم )کدخانه را جابه لیوسا

 (.72؛ 77رفته )کد نیاز ب زیو همه چ حی(. نوازش و تفر73؛ 2)کد

من  تواندی(. نم71؛ 77)کد کندیرا بد برداشت م زیل کنم همه چبا او درد توانمیوقت نم چی: هیهمدل عدم

از  رونی(. قدردان زحمات من در ب33؛7است )کد نیغمگ یکس کندیوقت حس نم چیرا درک کند، او ه

است  یکسیمن که ب ف(. نقطه ضع77؛ 1)کد کندیتشکر نم گرید یکارها ای دیاز خر چگاهیو ه ستیخانه ن

 (.72)کد کندیاز باال به من نگاه م شهیو هم داندیرا م

 . باشدیم یمضمون فرع 2شامل : يعوامل شناخت -2

 به منم هم شک یاو هستند و حت هیهمه مردم برعل کندیشکاک است و فکر م شهیظن: همو سوء ینیبدب

مسبب  (. مقصر و33؛2و او را بکشد )کد زدیبر زیچ شیدر  غذا خواستهیم یکس  دیگویاوقات م یدارد گاه

 کندیحس م شهیو هم ندارد(. به من اعتماد 77)کد داندیرا من م ایتمام دن دیشا ای یتمام مشکالت زندگ
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را  یو زندگ ؟یمن را بکش یخواهینم ؟یرابطه ندار یتو با کس دیگوی(. مدام م73)کد کنمیم انتیبه او خ

 (.7)کد کندیجهنم م میبرا

(. 72؛ 3مقصر )کد گرانیو د دهدیجلوه م ریتقصیخودش را ب هشیبودن(: هم)حق به جانب یپندارمحق

 (.1دنده است و حرف، حرف خودش است )کد کی(. لجباز و 7)کد داندیام را مقصر ممن وخانواده شهیهم

 یکسیبه خاطر ب می(: با هم از ازدواج کردیفرد یهااز تفاوت یو ناآگاه یرمنطقیغ لیناآگاهانه )دال ازدواج

 هیدلم سوخت با تو ازدواج کردم تو ما دیگوی(. م3)کد نیو فشار والد ییخاطر رها شدن از تنها(، ب72)کد

 (.3با برادرش بود که با خانمم ازدواج کردم )کد ی(. من به خاطر منفعت کار37)کد یدردسر من هست

 یهروقت منطق(. 71؛ 72)کد  خوردیما اصال به هم نم یهادر نگرش و تفکر: سطح خانواده یهماهنگ عدم

 کندیم یطوالن یقهرها ای آوردیاو زود جوش م شود،یم رید میدار شوبچه دیبا میگویو م کنمیصحبت م

 (.1است )کد ریو پا گ دستبچه  دیگویم م،یبچه دار شو گذاردیو نم میخواهیبچه نم دیگوی(. م71)کد

 دیگوی(. م32را بدانم )کد گذردیذهن او م من هرچه از دیبا کندی: فکر میرمنطقیانتظارات و  توقعات غ 

 و انتظار دارد همه زندیم مهیرا نصفه و ن ی(. حرف1)کد  یکه به من وعده داده بود ستین یبهشت نیا

 (.3را من خودم متوجه شوم )کد شیهاحرف

 . باشدیمضمون م 3که عبارت از این عامل : يشناختعوامل روان -3

 امی(. شبم که م7؛ 3مداوم )کد تیکردن و شکاو ناله کندیم هیگر یموضوع سر هر شهی: همیخلق مشکالت

 دیآی(. اکثر اوقات نگران و افسرده و مضطرب به خانه م72)کد کردنهیکردن و غرغر کردن و گرشروع به گله

 (.77)کد

 زدیریهم مکوچک ب یا(. سر هر مسئله2مشکالت )کد نیندارد ا یام تمامخسته گهی: دیشانیپر تحملعدم

 (. 1)کد زدیریبهم م ای شکندیخانه را م لی(. وسا71)کد رودیو به خانه مادرش م

 ی(. دائماً زندگ77)کد ستیامن ن گریمن د یخانه برا کنمی(: احساس میجسمان-ی)روان تیامنعدم احساس

 (.2)کد میندار گاههیما در تنش و اضطراب است و تک

واقعا  یزندگ نیتنها هستم در ا کنمی(. حس م7ام )کدناتوان شده یلی: خ(یو درماندگ ی)خستگ یروان بار

(. تباه شدم نابود شدم 73؛ 7)کد دمیاالن به ته خط رس یام ول(. بخاطر فرزندانم تحمل کرده3)کد امدهیبر

 (.73ام )کدو سرخورده حوصلهی(. ب3)کد

 مضمون است.  3شامل  زین : عوامل رفتارییعوامل رفتار -4

به درس و  تیاولو یشود و بجا یا(: دوست دارم معجزهیزندگ ،یلیتحص ،ی: )شغلیکار و زندگتعادل دمع

؛ 7) دهدینم تیاهم یبه زندگ کندیم ریس یمجاز ی(. مدام در فضا3من باشم )کد تشیاولو ،یفرع یکارها

به ما نگاه هم  یخستگ ط(. از فر73)کد دهدیو به ما کمک نم کندی(. به مشکالت کارش در خانه فکر م3

 (.72گوش کند )کد مانیچه برسد به حرفها کند،ینم

(. خودش را باالتر از همه 7)کد اندازدیرا گردن من م یزندگ راتی: تمام تقصیافراط گریو سرزنش انتقاد

(. از 3)کد یو کار کسیتو ب دیگویو م کندیم بیمن را تخر شهی(. هم3و قدرنشناس است )کد داندیم

 اقتیشما کردم و ل یفداکه خودم را  نستی(. حرفش ا71؛ 33)کد ردیگیم رادیا میو تمام کارها یپزآش

 (.71)کد  دیندار
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 شده است.  لیمضمون تشک 3از  : این عامليستمیعوامل س -5

انم (. به خواهر7اش است و بعد من و فرزندان )کدخانواده اول مادرش و تیبا افراد خانواده: اهم یافراط روابط

اش را حل کند مشکالت خانواده شهیهم دیبا میاگر ما مشکل داشته باش ی(. حت1)کد کندیحسادت م

 (.77؛ 37)کد

بحث ما در رابطه با  شتری(. ب3؛ 7مادرش در خانه ماست )کد یپا کی شهیافراد خانواده مبدأ: هم دخالت

 یهابخاطر حرف آمدیخانه م  ی(. وقت37؛72ما دارند )کد یدر زندگ جایمادر و خواهرانش است که دخالت ب

 (.71اش مثل بمب آتش بود )کدخانواده

 است.  یمضمون فرع 3شامل  عوامل افتصادی نیز :یعوامل اقتصاد -6

(. مدام 72)کد کنهیاش مها را خرج خودش و خانوادهپول شهی: او همیمالتیریاز مهارت مد یبرخوردار عدم

 (. 3)کد کنهیخرج م یاز بس الک میاریکم م شهیهم یول کنهیکار م

 ندهی(. نگران آ1نه )کد شیزندگ یول کنهیخرج م یلیدوستانش خ یخانواده: برا یماد یازهایاز ن غفلت

است اما حاضر  ادیز ی(. فشار مال3)کد دهینم تیاصال اهم یول میانداز هم ندارپس م،یهام، خانه نداربچه

 (.72فکر مال و ثروته )کد شهیهم نهیبی(. او مرا نم73)کد اندازدیب راه یرا بفروشد و کار نیسهم زم ستین

 شده است.  لیتشک یمضمون فرع 2از  :يروابط جنس -7

 یحس بد شهیو هم ستیوضع خسته شدم در رختخواب با من راحت ن نی: از انیزوج یتناسب جنس عدم

  کنمی(. حس م73اجبار و منفعل )کدهم قبول کنه انگار به  یسرده، اگر گاه یلی(. خ1؛32)کد دهینشون م

 (. 7)کد خورهیرابطه حالم به هم م نیهستم و واقعا خودم ازا لهیوس کیاون زمان 

 کندیم یگذاردوست ندارم چون آنجا هم شروع به گله یرابطه جنس گهی: دبخشتیرضا یجنسروابط کاهش

 (. 77است )کدکم شده  اریبس یو رابطه جنس ستیما ن انیم یرفاقت چی(. ه2)کد

 کنهیچت م گریبا زنان د لیبا موبا دمیبا من ندارد و بارها د ی: روابط جنسنینامتعارف زوج یجنس اشتغاالت

 شودیهم دوست م گریو با زنان د کنهیم ییخودارضا کنمیحس م ی(. گاه2)کد ستیبرام مهم ن گهید یول

که  یبه حد کرد؛یم انتیمن خ بهره کرده بود، رابطه داشت و خانه اجا گرانی(. با د7و رابطه دارد )کد 

 (.32کردم )کد دایپ نیماش یتو یلیوسا

در  شده است که یطراح ییزناشو یکننده دلزدگ ینیبشیپ یهاشاخص یالگو ی موجود،هاافتهیاساس  بر

 ست.آمده ا 7شکل 
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یيزناشو يکننده دلزدگ ينیبشیپ یهاشاخصالگوی  .1شکل   

های شاخص

دلزدگی 

 زناشویی

یمشکالت خلق  

 عوامل رفتاری

 یاشتغاالت جنس

 نامتعارف

انتظارات 

و توقعات 

رمنطقیغ

 ی

 یناهماهنگ

 در نگرش

ازدواج 

 ناآگاهانه

تعادل کار و عدم

یندگز  

   گریسرزنش

عوامل هیجانی و 

 عاطفی

عدم توجه به 

 قیعال
 جاناتیبروز ه

 نامناسب

مُحق

پندار

 ی

و  ینیبدب

ظنسوء  

عدم 

یهمدل  
و  یتوجهیب

یسرد عاطفی    

 روابط جنسی

فقدان 

 یجنسروابط

تبخشیرضا  

عدم 

یجنستناسب  

 نداشتن

مهارت 

یمال تیریمد  

عوامل 

شناروان

 ختی

ابط رو

با  یافراط

افراد 

 خانواده

دخالت 

 خانواده مبدا

غفلت از 

 یازهاین

  یماد

  معداحساس

تیامن  

عدم 

  تحمل

یشانیپر  

و  یبار روان

یدرماندگ  

عوامل 

 شناختی

عوامل 

 سیستمی

عوامل 

اقتصاد

 ی
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 گیری نتیجه و بحث

 ستهیبر اساس تجارب ز ییزناشو یکننده دلزدگ ینیبشیپ یهاشاخص یاز پژوهش حاضر واکاو فهد

 نیهدف با زوج نیبه ا یابیمطلوب بود. به جهت دست یکننده به مراکز مشاوره و ارائه الگومراجعه نیزوج

 یمضمون اصل 7 و یمضمون فرع 33دهنده نشان جیجامع انجام شد. نتا یهامصاحبه ییزناشو یدچار دلزدگ

 کهینا قرار گرفت. با وجود دییو مورد تأ یسنج ییروا یفیک یابیاعتبار ژهیو یهابود که با استفاده از روش

 ن،یشیاز مطالعات پ کیچیدر ه باشد،یراستا مها هماز پژوهش یبرخ جیاز نتا یپژوهش حاضر با برخ جینتا

 یهش سعپژو نیارائه نشده است و در ا ییزناشو یزدگده دلکنن ینیبشیپ یهاشاخص هیاز کل یجامع ندیفرا

 نیا یهایبرخوردار باشد ارائه گردد که از جمله نوآور ینسبتاً جامع که از اعتبار کاف یالگو کیشد تا 

شرح  ندیب ییزناشو یدلزدگ کنندهینیبشیپ یهاشاخص یحاصل از بررس جینتا .شودیپژوهش محسوب م

اسی احس-های عاطفیواکنشباشد که  ی میو عاطف یجانیه عواملدلزدگی زناشویی اولین شاخص  :باشدیم

به بهترین نحو ممکن به پرورش پیوند و ین و نحوه ابراز نیازهای عاطفی به صورت مطلوب، ت زوجالدر تعام

 وین وجاین امر موجب تداوم تغییرات پایدار در رضایت از رابطه زشود و در نتیجه منجر می تررابطه ایمن

اورهایی ب؛ بنابراین افراد به واسطه شودمیمختلف  یهادر موقعیتو مناسب های انطباقی دستیابی به پاسخ

قش و ن تیبر اهم دیکأبا ت کنندانتخاب می واکنشهای متفاوتی برای روش دارند، خود هیجانات هکه دربار

ه ک کندیم انیو ب داندیم ییزناشو تیضار شیافزا یبه سو نیزوج یدر زندگ رییآن را عامل تغ ها،جانیه

-یعاطف یهاکنند. واکنشیم فایا ینقش اساس نیزوج یارتباط یالگوها یدر سازمانده یجانیارتباطات ه

 نحو ممکن به پرورش نیبه صورت مطلوب، به بهتر یاطفع یازهایو نحوه ابراز ن نیدر تعامالت زوج یاحساس

 نیوجاز رابطه ز تیدر رضا داریپا راتییامر موجب تداوم تغ نیا جهی. در نتشودیمنجر م ترمنیو رابطه ا وندیپ

 ییرهاافراد به واسطه باو نیبنابرا شود؛یمختلف م یهاتیو مناسب در موقع یانطباق یهابه پاسخ یابیو دست

(. 3271)وایب و جانسون، کنندیواکنش انتخاب م یبرا یمتفاوت یهاخود دارند، روش جاناتیه رهکه دربا

نامطلوب  ایزا اضطراب یهاتیاز خود دارند، در موقع یادیز یمنف جاناتیکه انتظار ه یافراد ان،یم نیدر ا

 گرانید و به کنندیافراد خود را به شدت سرزنش و  انتقاد م نی. اکنندیو نامتناسب ابراز م دتریواکنش شد

 نیو فاصله زوج ییسبب جدا رازمدتدر د ،یمنف یهاصهیخص نی. ادهندینشان م تیاز حد حساس شیب زین

)دیکلرک، آبما، باملیس و آرتز،  گرددیتکرار م نیدر روابط زوج شتریب یشده و چرخه دلزدگ گریکدیاز 

احساس  ازها،یها و نبرآمده از برآورده نشدن خواسته یهاو تنش یپس از سرخوردگ نیچنهم(. 3277

 یاز دست رفتن عشق و تعهد شده و دلزدگ هیما نیو ا ودشیآشکارا به همسر نسبت داده م یسرخوردگ

 پژوهش جینتا افته،ی نی(. همسو با ا3277و همکاران،  نزی)پا گرددیم نینخست یفتگیشور و  ش نیگزیجا

نشخوار خشم، خشونت  یگربا واسطه ییزناشو ی( نشان داد که دلزدگ7231و ثابت ) ییکربال ،یکوچک

و همکاران  تی( و اسم3273آلسوالکا ) یهابا پژوهش هاافتهی نی. همچندکنیم ینیبشیرا پ ییزناشو

 ( همسو است. 3271)

 یختگیوجود تنوع در عواطف، سبب برانگو  به نحو مثبت جاناتینمود ابراز ه انیب توانیم افتهی نیا نییدر تب

را فراهم  یدلزدگ یعوامل موجبات حرکت به سو نیو عدم وجود ا یکنواختیو در مقابل،  شودیم یعاطف

آن را عامل ، هاهیجان( با تأکید بر اهمیت و نقش 3271(؛ گرایر )3271)اسمیت، هیون و کروچی،  دینمایم
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جانی در هیات ارتباطبیان می کند که  و داند میدر زندگی زوجین به سوی افزایش رضایت زناشویی تغییر 

ن از آ یحاک افتهی نیای، عوامل شناخت کنند.نقش اساسی ایفا می سازماندهی الگوهای ارتباطی زوجین 

باشد به نوعی ناشی از تفکر اشتباه در مورد همسران می ن،یزوج انیاست که بروز برخی از تعارضات م

با عدم تناسب میان واقعیات و توقعات و میزان  توانی(. دلزدگی زناشویی را م7231 ،ینیو ام انی)هاد

نقش باورها، شناخت و رابطة   (3272)نمود. جکسون، گراو و بیچامپ  نییها و باورهایشان تبسازگاری زوج

در  ییو عدم توانا دانندیمهم م ییزناشو یدلزدگ دةیاز وقوع پد یریرا به منظور جلوگ نیزوج نیب یمنطق

. کنندیمطرح م یناراض نیکه زوج رندیگیدر نظر م یمشکل نیترعیبا همسر را شا یارتباط منطق یبرقرار

 (. 7237 ،یمدن ،یاست )دهقان، غالمعل رییگام تغ نیباورها در افراد نخست رشیپذ نیچنهم

 دادهایافراد از اتفاقات و رو دگاهید نیبلکه ا شوندیباعث تنش نم ییبه تنها دادهایاتفاقات و رو ،نآ رب نوزفا

 نرویااز  سازد؛یها را با مشکل مواجه مها شده و آندر آن یاست که منجر به تنش، اضطراب و افسردگ

به عقیدة اپشتین  در کنار آمدن با مسائل و مشکالت است. حیموجب انتخاب روش صح یمنطق دگاهید

ود، در مورد خ یافراط ینهفته است، باورها ییزناشو یتیکه در نارضا یشناخت ریمتغ نیدارتریپا ( 7311)

 یبه باورها یگخودکار چسبند ندیفرآ نیزوج کهیاست. در صورت ییتعامالت زناشو تیهمسر و ماه

را  دجواز و یکه تنها قسمت رندیدر نظر بگ ییگذرا یدهایخود را شکسته و آن را به عنوان پد یرمنطقیغ

 . در واقع در یکشودیکاسته م نیزوج یارتباط یهایاز آشفتگ یادیز زانیفراگرفته و نه تمام آن را؛ به م

 کنند که به جهت حلی غیر منطقی را دنبال میزندگی زناشویی آشفته یکی یا هر دو زوج، عقاید و باورها

ود شناخت، عاطفه و رفتار تعیین ش ینباورهای غیرمنطقی مشخص شود، سپس پیوند ب دیمعضل ابتدا با نیا

شواهد مخالف افکار غیرمنطقی بررسی شده تا در حصول حل تعارضات و سازگاری، توفیق حاصل  تیو در نها

نشان دادند که ابعاد  جینتا ی( در پژوهش3232و همکاران ) یراستا فالحت نیدر ا (.3223، فالنگانسامرشود )

دیس و آپژوهش کند.  ینیبشیرا به طور مثبت و معنادار پ ییزناشو یدلزدگ تواندیخودکار م یافکار منف

 یلزدگد دةیتواند با پد یباهم بودن م وهینشان داد که باور و نگرش هر فرد به ارتباط و ش زین( 3223)برنارد 

ر رابطه د نانهیب رواقعیورهای غبا واقع توان گفت که در تبیین نتایج می در. ارتباط داشته باشد ییزناشو

 یرات دلزدگهم تفک کهیاست؛ به طور ییزناشو یزندگ یشانیبرای پر رومندییکننده ن ینیبشیپ ،ییزناشو

 مرتبط هستند. ینطقرمیبا تفکرات و باورهای غ یبه طرز مثبت یدلزدگ هایو هم رفتار

 یابر یفراوان یمنف یامدهایعالوه بر طالق، پ ییزناشو یتعارض و اختالفات در زندگی، شناختعوامل روان

حت ت زیرا ن ییزناشو یزندگ دیمف یجنبه ها تواندیبه بار خواهد آورد که م نیزوج یو جسم یسالمت روان

(. 7231 ،حاجلوو  عطادخت ،میکائیلی ،فتوحی؛ 3271، نرنالتی، اکل، نیکنوا و ماخانوا، مک)مقرار دهد  ریتاث

مله از ج نیمشکالتی مانند افسردگی، اضطراب، تنهایی، طردشدگی، کمرویی، خشم و تعارض در روابط زوج

مشکالتی هستند که بسیاری از افراد جامعه با آن دست به گریبان بوده و به نوعی این قبیل مشکالت ریشه 

(. از عوامل مؤثر در ثبات و 7231و همکاران،  انیشوند )هادجتماعی نیز محسوب میهای ابسیاری از آسیب

ت آنان است و شکس یاز زندگ تیو رضا ییزناشو تیخانواده، رضا یحال بهداشت روان نیو در ع ازدواج ییایپا

ت. اس یمشکالت همسران ناراض نیترجیاز را یکیکه  شودیم ییزناشو یارتباط موجب دلزدگ یدر برقرار

 میکه به طور مستق داندیمربوط م یطالق را به عوامل لهاز جم ییاز مشکالت زناشو یاریبس شهیمطالعات ر
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 ریهمسو نشان دهنده تأث یهااز پژوهش ی. برخردیگینشأت م یو دلزدگ فیضع یاز سازگار میمستق ریغ ای

 یانشیو پر یطالق عاطف ،یت روانساز مشکال نهیمشاجرات، زم شیدر کاهش عالقه و افزا ییزناشو یدلزدگ

 ،ی)کاپر یشناختروان یو سرخوردگ یدیناام ،یدگیتن(، احساس3277همکاران،  و نزی)پا یشناختروان

)دیکلرک،  تی( و اختالالت شخص3223و همکاران،  بری)ب یاعتمادیب ،یواکنش یافسردگ یها(، نشانه3272

 یآورتاب یبا هدف بررس یدر پژوهش( 3277کیزیلداگ ) آیدوگان و  ( است.3277آبما، باملیس و آرتز، 

 یکننده و دلزدگعامل محافظت کیهمسران به عنوان  تینشان دادند که حما ییزناشو یبا دلزدگ یارابطه

اهش به شکل ک یروان یاست. چرا که فرسودگ نیرابطه در زوج یآورتاب ینیبشیعامل خطر پ کیبه عنوان 

 أس،یاحساس  ،یآوررابطه با همسر، کاهش تاب ژهیبه و ابطنسبت به رو انهیراگیمنف دیعقا ،یخودباور

به شکل احساس  یعاطف ی. فرسودگشودیم دهید دنیدر عشق ورز یناتوان ،یو احساس ناکام یسرخوردگ

بروز  ،یزندگ ییمعنایبودن و ب یبه حل مشکالت، احساس ته لیعدم تما ،ییکاهش تعهدات زناشو ،یآزردگ

 (.7233 نز،ی)پا شودیم دهید یخودکش یها زهیانگ یو حت یافسردگ

اشاره کرد که از آن جمله  نیبه عادات مخرب در روابط زوج توانیم افتهی نیا نییدر تبی، عوامل رفتار

عادت به انتقاد کردن، سرزنش کردن، گله و شکایت، نق زدن، تهدید کردن، تنبیه کردن و رشوه دادن برای 

اساسی  الزم و طیهای ارتبازا، فقدان تواناییند. در زندگی زناشویی یکی از عوامل آسیبکنترل دیگران هست

ارتباط همسران در برداشت آنان از روابطشان،  یدر مواجهه با مسائل و نحوه واکنش افراد است. طرز برقرار

فصل مشکالت و در زمان حل و  ژهیوموثر است؛ به اریها بسآن یو ارتباط یرفتار یالگوها ینیبشیپ

(. پژوهش 7232 ،یو مراد یعارف ،ی)پروند ردیگیها قرار ماکثر زوج یرو شیکه پ یاروزمره یهاچالش

به  ییوندجویساختن پ نیگزیسطوح چرخه تعامل مثبت، جا شی( نشان داد با افزا7231و همکاران ) یفتوح

سازنده منجر  یبا رفتارها گربیخرت یکردن رفتارها نیگزیجا نیو همچن یاجبار یخصومت و رفتارها یجا

الت و ح ریچون انتقاد، تحقهم گربیتخر یو با کاهش دامنه رفتارها گرددیم ییزناشو یسازگار شیبه افزا

. در واقع شودیدر آنان منجر م ییزناشو یبه کاهش دلزدگ ییتعارض زناشو یدر همسران دارا یتدافع

مکرر، پناه بردن به سکوت، عدم  ینازعات فراوان، انتقادهام شود،یمتوقف م مانهیرابطه صم کهیهنگام

 شودیمنجر م ییزناشو یبه دلزدگ جایآمده و تدر دیماندن مشکالت پد نحلیو ال یعاطف یهمراه

عاشقانه شامل شناخت،  یدر الگوها یفرد یهابا در نظر گرفتن تفاوت یرفتار ستمیسه س (.3222)بولتون،

(، 3273)میکالیسر و شاور، است  تیحائز اهم نیدر در رفتار و روابط زوج کیرمانت یاحساسات و رفتارها

ور عالیق مزب ایکه ممکن است موجب شود از شدت عالیق آنان و دلبستگیشان در طی زمان کاسته شود و 

 تاثیر ناشوییز ضایتر بر که ییگرد ملاعو جملهاز  نیدر سراسر زندگی به بقای خود ادامه دهند. عالوه بر ا

های خود، رشد . ناآگاهی همسران از زندگی مشترک وظایف و نقشستا ناشوییز ینقشها تقسیمدارد 

های متضاد و ناهماهنگی رفتاری همسران از عوامل تعارض بین زوجین و عدم وحدت و نیافتگی، ارزش

ردد. گن مییگانگی آنهاست که موجب بروز پرخاشگری، ستیزه جویی و سرانجام اضمحالل و زوال روابط آنا

 بر روابط زیآشفته است، آثار مخربی ن هرکانون خانوادهای که بر اثر تعارض و نفاق و جدال بین زن و شو

 ییزناشو یهاتواند بر تعارض یکارها م میدر تقس نیمی گذارد. نوع رفتار زوج یزوجین و فرزندانشان برجا

به داشتن اهداف  یتوجهیب ف،یدرهم شدن وظاها و نقش نییبه عدم تع توانیدامن بزند که از آن جمله م

در انجام امور سخت اشاره  یو از خودگذشتگ ثاریو عدم ا فیاز حد در انجام وظا شیب یریگمشترک، سخت
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 انندزفر ری،کا یبرنامهها دی،قتصاا ضعیتو نچو الیلید به نقشها تقااو غلب(. ا7332ث، بوو آماتو نمود )

 ینقشها انهمسر تقااو شتربی کهدمیشو باعث ینو ا میکنند اپید تغییر ادهخانو یعضاا سایر یهازنیاو 

مانند نداشتن  یکار لیدارد. عالوه بر آن دال تاثیر ناشوییز ضایتر انمیز بر ینو ا بگیرند هعهد بررا  تیومتفا

 یراب یچالش و تنوع چیکه ه یفیفراوان، وظا یهاتیمسئول ،یاستراحت و تعامالت اجتماع یبرا یزمان کاف

ته مواجه ساخ یو جسم یروح یفرد را با خستگ تواندیبا فشار باال، م ییها طیفرد ندارند و کار کردن در مح

ا همسر ب ییزناشودر روابط یامد آن دلسردیکه پ ابدیخانواده گسترش  طیبه مح هایخستگ نیا جهیو در نت

 یخانواده، دلزدگ-تعارض کار نهیدر زم( 3271کیزیلداگ و یلدریم ) (؛ 3273) یدس یهاخواهد بود. پژوهش

 یمکننده مه ینیب شیخانواده پ-کار یریدر مشاغل پر استرس، نشان داد درگ ییزناشو یو دلزدگ یشغل

 است. ییزناشو یدلزدگ یبرا

 یمثبت در خانواده اصل ییایموفق با ارتباط مثبت با خانواده همسر، پو ییروابط زناشوی، ستمیعوامل س

 یها در زندگاز دخالت خانواده یشتریب زانیناموفق شاهد م یهادر خانواده بیترت نیبد .باشدیمرتبط م

 رندیگیماز طرف خانواده همسر مورد قبول قرار ن نیکه زوج ییهادر خانواده نیو همچن میهست نیزوج

انواده به خ نیاز زوج کیاز حد هر  شیب یوابستگ نیچن. همشودیم دهید یشتریب یهامشکالت و کشمکش

 تیرضا آمدن نییبه طور ناخودآگاه باعث پا شتر،یتا با مداخالت ب دهدیم نشانیفرصت را به والد نیا ،یقبل

و  یافتگیزیسطح تما شیکه با افزا است(. واضح 7233 ،یو احمد یاعتماد ،یفرزندان شوند )قاسم ییزناشو

ر د رندهیگرم و پذ یخانوادگ یه جو عاطف. اگرچرودیباالتر م ییزناشو تیرضا یاستقالل از خانواده اصل

( و وجود ارتباط 7322 ،یرنان یو صباغ ی)تجل کندیمحافظت م یروان یهابیخانواده همسر، افراد را از آس

 انیامکان وجود دارد که در هنگام بروز تعارض، اطراف نیاست، اما ا کنندهکمک  نیزوج یبرا یبا خانواده اصل

 دیمانیکه خود موجبات ادامه تعارضات را فراهم م ردیصورت گ یمثلث ساز بیرتت نیوارد رابطه شوند و بد

قادر  نی(. هرگاه زوج7232زهراکار،  ،ی)خاکپور، نظر دهدیرا کاهش م نیروابط زوج تیمیو صم یو گرم

استفاده  یسازخود از روش مثلث تیبهبود وضع یقدرت به توافق برسند برا عیتوز یدر مورد چگونگ باشندن

ترس کردن بر اسغلبه ب،یمواجهه با آس یزوج برا یکه دخالت نفر سوم نشان دهنده ناتوان یی. از آنجاکنندیم

 نپنها رتصو به غالباً صلىا ىهاادهخانو ذنفو لعماا یاو  خالتمسئله است، دحل یآنها برا فیضع ییتوانا ایو 

 افته،ی نی. همسو با اباشد ناشویىز تضاراتع ىجد ىیربناهاز ندامىتوکه  دمىشو عرضه یباز ىپوششهاو در 

 تیمیو خانواده همسر با صم نیزوجنیب یبر رابطه تعامالت منف ی( مبتن7233و همکاران ) یپژوهش قاسم

نسبت به خانواده  یمنف یهاتفاهم و نگرشناقص سوء یهانشان داد شناخت ییو تعارضات زناشو نیزوج

و خانواده همسر را  نیزوج یو تعامالت بعد کندیم جادیا نیرفاز ط کیرا در هر  یخاص جاناتیهمسر، ه

ا ر نیزوج یتعادل در روابط جنس تواندیم یآن حت یرفتار یامدهایپ کهیطوربه دهد؛یالشعاع قرار متحت

سرپرست خانواده در  نیزوج ییزناشو یبر دلزدگ ی( در پژوهش3277) زیو همکاران ن نزیابرهم زند. پ

( نشان کنندیمسن مراقبت م نیکه هم از کودکان و هم از والد ییهابه عنوان مثال زوجمختلف ) یهانسل

 ینیش بیرا پ ییزناشو یو دلزدگ یشغلیفرسودگ ن،یمربوط به مراقبت از والد یزادادند عوامل استرس

 . کندیم
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و  یتیشخص یهایژگیاست که افراد بر حسب و ینکته ضرور نیذکر ا افتهی نیا بررسیدر ی، عوامل اقتصاد

 یاوتمتف زانیم ،یتفاوت در سبک زندگ نیدارند و هم یمتفاوت یزندگ یهاسبک ،یاقتصاد-یعوامل اجتماع

 یادتصاق-یو عوامل اجتماع یتیشخص یهایژگیو گرید انیخواهد داشت؛ به ب یرا در پ ییزناشو تیاز رضا

 ،ی)مراد دگذاریاثر م یبر سبک زندگ میقرمستیو هم به صورت غ ییزناشو تیرضا زانیبر م میطور مستقبه

 ندامىتو که ستا عاملى ادفرا شغلو  دىقتصاا ضعیت(. و7237 ،ینیالحسیابوالمعال ،یحاتم ا،ینیکرم

 رضاتتعا منبع ندامىتو دىقتصاا مسائلو اکثر مواقع  هدد ارقر علشعااتحترا  ندگىگوناگون ز ىجنبهها

 .باشد نیزوج

شود  نیطرف تیرضا نیکه بتواند موجب تأم یمطلوب به نحو بخشتیرضا ینسوجود رابطه جبنابراین، 

از  ییدارد. سطح باال نیزوج یزندگ یداریو پا تیموفق ،یدر احساس خوشبخت یمهم و اساس ارینقش بس

 یل زندگدر طو ییثبات زناشو شیافزا جهیو در نت ییزناشو یزندگ تیفیک شیمنجر به افزا یجنس تیرضا

را  نیزوج یفرد نیو روابط ب یزندگ تیفیک تواندیاست که م یاز جمله عامل مهم یجنس تی. رضاشودیم

 ییدر طالق و جدا یو سالمت روان گاه یزندگ تیفیعالوه بر کاهش ک یکند. مشکالت جنس ینیبشیپ

به  یجنس تمشکال لیدلزده به دل نیاز زوج یاری(. بس7231پور و نجات، موثر باشد )رجب زین نیزوج

 یخوددار زیخودشان ن نیموضوع در ب نیبلکه از طرح ا کنند،یخصصان و مراکز مشاوره مراجعه نممت

 ایو  یعاطف یهاییجدا تیو در نها یخانوادگ دیمنشاء اختالفات شد یگاه تواندیامتناع م نیو ا ورزندیم

ها از پژوهش یرد. برخدا ییبه سزا ریتأث نیزوج یدر سازگار یجنس تیکه رضا ستیدر حال نیطالق شود. ا

 ،ینقش دارد و توجه به درمان اختالالت جنس ییزناشو یسازگار ینیبشیدر پ یعملکرد جنس دهدینشان م

 تداوم تیزنان و در نها یجنس تیرضا شیخصوص به افزا نیالزم در ا یهاو آموزش حیاطالعات صح شیافزا

از مسائل جنسی  یاری(. بس7233 ،یقبادیک و نصبیدریح ،ی)اکبر انجامدیم ییزناشو تیو رضا یزندگ

و گناه  کفایتینظیر کمبود تمایالت جنسی و ناتوانی، به خاطر ترس و اضطراب، شرم و خجالت یا احساس بی

شوند. در بسیاری از مواقع این مشکالت ابراز نشده ممکن است خود را با عالئم و مخفی مانده و بیان نمی

انی، افسردگی و نارضایتی از زندگی زناشویی نشان دهد و تا مرز اختالفات مشکالت جسم لعوارض دیگری مث

 پیش روند. ییشدید خانوادگی و جدا

 موضوع وابسته به فرهنگ کی نیتجارب زوج یو بررس ییزناشو یعوامل مرتبط با دلزدگ هیکل ییشناسا

خصصان و پژوهشگران را به مت تواندیو جامع است و م قیعم یهایبررس ازمندیاست و در جوامع مختلف ن

 در .دینما تیهدا ییزناشو یدلزدگ دهیاز پد یریشگیو پ ییثر در درمان مشکالت زناشوؤم یکارهاراه یسو

 فهم به نظری این مدل پژوهش، تحلیل و اجرا فرایند در دقیق نکات رعایت به توجه با رسدمی نظر به کل

 مدل این اثربخشی  سازد،روشن می را زنان این دگیزن واقعیات از بخشی و کرده کمک دلزدگی ترعمیق

 نظریه این از مستخرج آموزشی بسته داد نشان آن نتایج و شد در پژوهش بررسی آموزشی شکل به نظری

-آن می راهبردهای و  این پژوهش هاییافته است. از موثر خانوادگی متغیرهای کیفیت بهبود ای درزمینه

 ییهاتیمحدود یو اجرا دارا ندیفرا یدر راستا یهر پژوهش استفاده کرد. شوییزنا دلزدگی کاهش برای توان 

شرکت در  یافراد برا لیبه عدم تما توانی. از آن جمله مباشدیمستثنا نم زیاست که پژوهش حاضر ن

هت ج طیبه افراد واجد شرا یبودکه دسترس ییمسائل زناشو هیکل انیها و عدم وجود رغبت به  بمصاحبه

انع و مو یفرهنگ یهاتیمحدود یوجود برخ لیبه دل رایز دینمایمواجه م اریرا با مشکالت بس املک یرهمکا
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ان به متخصص یبرطرف کردن اختالالت و مشکالت جنس ینه تنها برا نیموجود در جامعه، در اکثر موارد زوج

ه افراد ب یدسترس ،یفیک یاهوهشدر پژ نیچن. همزانندیآن گر انیاز ب ایو  کنندیو مراکز مشاوره مراجعه نم

در پژوهش حاضر تنها با  نی. عالوه بر اکندیرا طلب م یادیزمان ز هاافتهی یمتخصص جهت اعتبارسنج

 .گرداندیمواجه م تیرا با محدود جینتا میدلزده در شهر اصفهان مصاحبه به عمل آمده است که تعم نیزوج

 یهایشده، با بررس افتی یهاعالوه بر شاخص شودیم هادشنیپژوهشگران پ ریمسائل به سا نیا رغمیعل

 بپردازند.  زیشهرها ن ریسا نیبا زوج و مصاحبه گرید یهامولفه ییبه شناسا ترقیدق

 

  اخالقي موازین

ه شد تیکنندگان رعاو محرمانه ماندن اطالعات مشارکت یرازدار رینظ یاخالق نیمواز هیپژوهش کل نیدر ا

 .است

 

  یگزارسپاس

 .میرا دار ینمودند، کمال تشکر و قدردان یاریپژوهش ما را  نیکه در ا یزانیعز هیاز کل

 

  منافع تعارض

 ندارد. منافع تعارض و مالی حامی مقاله این نویسندگان، اظهار بر بنا

 

 منابع
 نیدر ب ییزناشو یروند دلزدگ حی(. کشف و توض7233پرور، محسن. )زهرا و گل ،یوسفیمهر، زهرا.،  یاحمد

 .313-332(: 2)73 ،یکاربرد یفصلنامه روان شناس. یانهیزم ةینمونه نظر کیزنان متأهل: 

در  نیزوج یارتباط ینقش عملکرد خانواده و الگوها(. 7232اسما. ) ،یمختار.، و مراد ،ی.، عارفیعل ،یپروند

 .12-23 (:7) 3 ،خانواده یساز یمشاوره و غن ،یشناس بی. آسییزناشو تیرضا ینیبشیپ

. ترجمه فاطمه شاداب. تهران. انتشارات انجامدین یبه دلزدگ ییایتا عشق رؤ میکن(. چه7233. )االماالچیآ نز،یپا

 ققنوس.

بر اساس  ییزناشو یسازگار ینیبشی(. پ7232. )انوشی.، و زهراکار، کمحمدیعل ،ی.، نظرمانیا خاکپور،

 .31 -27(: 22)3 ،ینیبال یشناسرفتار در روان و شهیاندو ساختار قدرت در خانواده.  یسازمثلث

 یو دلزدگ یارتباط یباورها نی(. رابطة ب7237. )اسری ،یمسعود.، و مدن ،یلواسانیابوالفضل.، غالمعل دهقان،

 .227-233(: 2) 32 ی،مجله روانشناس. یآگاهذهن یا: نقش واسطهییزناشو

با استفاده از  یو دارودرمان یرفتار یدرمان شناخت یثربخشا سهی(. مقا7231. )دیسارا.، و نجات، حم پور،رجب

 ،یاتوانمجله مطالعات ن. یزنان مبتال به اضطراب رابطه جنس ییزناشو یو دلزدگ یجنس تیبر رضا ونیبوپروپ
3(7 :)31-31. 

ان زندر  ییزناشو یبا دلزدگ یآورتاب نیدر رابطه ب یافتگیزیخودتما یا(. نقش واسطه7231سلمان. ) ،یزارع

 .72-13(: 3) 1 ،شناخت یو روانپزشک یمجله روانشناسمتاهل. 



 خانواده درمانی کاربردی |                    و همکارانفاطمی  |                   …لزدگی زناشویی بر اساسکننده دبینیهای پیشواکاوی شاخص  777

 

 یینورزگرا ،یافتگیزیتما ی(. رابطه عل7232منصور. ) ،یمهناز.، و سودان هنرمند،زادهی.، مهرابداحسانیس ،یسادات

 .11-22(: 3)7 ،خانواده یروانشناس. ییتعارض زناشو با واسطه ییزناشو یبا دلزدگ یو بخشندگ

 ری(. تأث7232معصومه. ) د،یمنصور.، و مهرآفر ،ی.، خاکپور، مسعود.، سودانریدامیس ،ی.، قدمنیشه ان،یرپویصف

 هینشرطالق.  یزنان متقاض ییزناشو ی( برکاهش دلزدگIPT) یفرد نیبا روش درمان ب یمشاوره گروه
 .77-7(: 7)2 ،یآموزش پرستار

 نیزوج ییزناشو یبر دلزدگ یجانیه یطرحواره درمان ی(. اثربخش7237کوروش. ) ،ی.، و گودرزنیام ،یعسگر

 .3-7(: 1)22 ،یمجله مطالعات ناتواندر آستانه طالق. 

 یبا سازگار ی(. رابطه عملکرد جنس7233. )نیریش ،یقبادی.، و کالینسب، ل یدریمهناز.، ح ،یدهکردیاکبریعل

 .13-17(: 1)3 ،تیو شخص ینیبال یروانشناسدر زنان متأهل.  ییزناشو

مضمون  لی(. تحل7232محمد. ) زاده،خیابوالحسن.، و ش ،یهی.، فقدیمحمدسع ،یمیحسن.، تسل ،یجعفریعابد

 تیریمد شهیاند. یفیک یهاموجود در داده یالگوها نییتب یساده و کارآمد برا ی: روشنیو شبکه مضام
 .731 -727(:3)2 ،(تیریمد شهی)اند یراهبرد

بر  یمبتن یزوج درمان ی(. اثربخش7231.، عطادخت، اکبر.، و حاجلو، نادر. )وفرلین ،یلیکائی.، منهیسک ،یفتوح

 ،انوادهزنان و خ یتیترب یفصلنامه فرهنگتعارض.  یدر همسران دارا ییزناشو یو دلزدگ یبر سازگار جانیفراه
73(23 :)32-13. 

و خانواده  نیزوج نیب یمنف(. رابطه تعامالت 7233. )داحمدیس ،یعذرا.، و احمد ،ی.، اعتمادنیمیس ،یقاسم

(: 7)7 ،خانواده یساز یمشاوره و غن ،یشناس بیآسدر زنان.  ییو تعارضات زناشو نیزوج تیمیهمسر با صم

7-72. 

 ،یخانوادگ یریپذبراساس ابعاد انطباق یسازمثلث ینیبشی(. پ7322. )هیسم ،یرنانی.، و صباغیتجل گلزار،

مجله نسبت به همسر در زنان متاهل.  یجانیه یهاو تجربه خود و همسر تیشخص یهایژگیانسجام، و
 .73-7(: 7)1 ،شناخت یو روانپزشک یروانشناس

 ییزناشو یبا دلزدگ یجانیه ییو نارسا یرابطه تاب آور ی(. بررس7231. )ومرثیک ،یمی.، و کرنهیسک موحد،

 .23-32(:1) 3 ی،در علوم رفتار نینو یهاشرفتیپمعلمان شاغل در مدارس. 

برازش  ی(. بررس7237. )جهیخد ،ینیالحس ی.، و ابوالمعالدرضایحم ،یرضا؛ حاتم ا،ینیمحبوبه.، کرم ،یمراد

 یهایژگیو و یاقتصاد-یبر اساس عوامل اجتماع ییزناشو تیرضا ینیبشیبر پ یمبتن یمفهوم یالگو

(: 32)72 ،هو خانواد زنان یتیترب یفصلنامه فرهنگدر زنان شهر تهران.  یزندگسبک یگریانجیبا م یتیشخص

7-27. 

 یو تعهد بر سرخوردگ رشیبر پذ یدرمان مبتن ی(. اثربخش7231زاده، هاجر.، و نظربلند، ندا. ).، فالحنیام ،ینظر

 .322-322(: 32)2 ،کاربرد یروانشناس یپژوهش-یفصلنامه علمها. زن ییزناشو تیفیو ک

 یمبتن یدرمانزوج ی(. اثربخش7231رضا. ) ا،ی.، و داورنیصطفدمیس ،ییحی.، پورانوشیداود.، زهراکار، ک نظرپور،

 . 12-27(: 3)7 خاتم،ی مجله شفا. ییزناشو ی: تأثیر آن بر دلزدگیارتباط یرسازیبر تصو

 یهامهارت ،یبر اساس هوش عاطف ییزناشو یدلزدگ ینیبشی(. پ7231. )وشیدار ،ینیصبا.، و ام ان،یهاد

 . 377-773(: 37)72 ،نامه زنانپژوهشمتأهل دانشگاه آزاد همدان.  نیجزو ییو تعارضات زناشو یارتباط

 یارتباط بر کاهش دلزدگ یسازیغن ی(. اثربخش7233. )میمر ،ی.، و بخشاکبریعل ان،یمانیمحمود.، سل ان،یاقوتی

 .31-23(: 722)2 ،ییاستثنا تیو ترب میتعل. یینایب دهیدبیکودکان آس نیوالد ییزناشو



  773 |                                                               3  شماره |          3دوره   |         0060    پاییز   |               اده درمانی کاربردیفصلنامه خانو
  

References  
Alsawalqa, R. O. (2019). Marriage burnout: When the emotions exhausted quietly 

quantitative research. Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences, 13(2).  

Ahrari, A., Miri, M. R., Ramazani, A. A., Dastjerdi, R., & Hamidi Tabas, V. (2018). 

Investigation of the couple burnout and its related factors among couples referring to 

comprehensive health services centers in marginalized rural areas of Birjand during 

2016. Journal of Health sciences and Technology, 2(1), 42-48. 

Aydogan, D., & Kizildag, S. (2017). Examination of relational resilience with couple 

burnout and spousal support in families with a disabled child. The Family Journal, 

25(4), 407-413.  

Addis, J., & Bernard, M. E. (2012). Marital adjustment and irrational beliefs. Journal of 

Rational-Emotive & Cognitive-Behavior Therapy, 20 (1), 3-13. 

Amato, P. R., & Booth, A. (2001). The legacy of parents' marital discord: Consequences 

for children's marital quality. Journal of personality and social psychology, 81(4), 627. 

Burgess Moser, M., Johnson, S. M., Dalgleish, T. L., Lafontaine, M. F., Wiebe, S. A., & 

Tasca, G. A. (2016). Changes in relationship‐specific attachment in emotionally 

focused couple therapy. Journal of Marital and Family Therapy, 42(2), 231-245. 

Beaber, T. E., & Werner, P. D. (2009). The relationship between anxiety and sexual 

functioning in lesbians and heterosexual women. Journal of Homosexuality, 56(5), 639-

654. 

Bolton, R. (2005). Psychology of Human Relationship. Traslated by Sohrabi H. Tehran: 

Roshd Publication. 

Colaizzi, P. F., Valle, R. S., & King, M. (1978). Existential phenomenological alternatives 

for psychology. Psychological research as the phenomenologist views it, 48-71. 

Capri, B. (2013). The Turkish Adaptation of the Burnout Measure-Short Version (BMS) 

and Couple Burnout Measure-Short Version (CBMS) and the Relationship between 

Career and Couple Burnout Based on Psychoanalytic-Existential Perspective. 

Educational Sciences: Theory and Practice, 13 (3), 1408-1417. 

De Klerk, N., Abma, T. A., Bamelis, L. L., & Arntz, A. (2017). Schema therapy for 

personality disorders: A qualitative study of patients’ and therapists’ perspectives. 

Behavioural and cognitive psychotherapy, 45(1), 31-45. 

Dunham, S. M. (2016). Emotionally focused couple therapy. The Family Journal, 24(1), 

95-100. 

Dacey, E. (2019). Work-Family Conflict, Job Burnout, and Couple Burnout in High-Stress 

Occupations. Dissertation Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the 

Degree of Doctor of Philosophy, Walden University. 

Epstein, N. (1986). Cognitive marital therapy: Multi level assessment and intervention. 

Journal of Rational – Emotive Therapy, 4 (1), 68-81. 

Falahati, F., & Mohammadi, M. (2020). Prediction of Marital Burnout Based on Automatic 

Negative Thoughts and Alexithymia among Couples. Journal of Midwifery and 

Reproductive Health, 8(2), 2218-2226.  

Grayer, J. (2016). Emotionally focused therapy for couples: a safe haven from which to 

explore sex during and after cancer. Sexual and Relationship Therapy, 31(4), 488-492. 

Ghavi, F., Jamale, S., Mosalanejad, L., & Mosallanezhad, Z. A study of couple burnout in 

infertile couples. Global journal of health science, 8(4), 158. 

Gorkin, M. (2009). The four stages of burnout. on line. http. stressdoc. Com/.4. 

Jackson, B., Grove, J. R., & Beauchamp, M. R. (2010). Relational efficacy beliefs and 

relationship quality within coach-athlete dyads. Journal of Social and Personal 

Relationships, 27(8), 1035-1050. 



 خانواده درمانی کاربردی |                    و همکارانفاطمی  |                   …لزدگی زناشویی بر اساسکننده دبینیهای پیشواکاوی شاخص  772

 

Kizildag, S., & Yildırım, I. (2018). Testing a couple burnout model. Turk Psikolojik 

Danısma ve Rehberlik Dergisi, 8(49), 101-116. 

Kebritchi, A., & Mohammadkhani, S. (2016). The role of marital burnout and early 

maladaptive schemas in marital satisfaction between young couples. International 

Journal of Medical Research & Health Sciences, 5(12), 239-246.  

Kayser, K. (1996). The Marital Disaffection Scale: An inventory for assessing emotional 

estrangement in marriage. American Journal of Family Therapy, 24(1), 83-88. 

King, N., & Horrocks, C. (2010). Interviews in qualitative research. London: Sage. 

King, N. (2004). Using templates in the thematic analysis of text. In: Cassels, C. and 

Symon, G, Eds., Essential Guide to Qualitative Methods in Organizational Research. 

Sage, London, 256-270. 

Makhanova, A., McNulty, J. K., Eckel, L. A., Nikonova, L., & Maner, J. K. (2018). Sex 

differences in testosterone reactivity during marital conflict. Hormones and Behavior, 
105, 22-27. 

Mikulincer, M., & Shaver, P. R. (2019). A behavioral systems approach to romantic love 

relationships: Attachment, caregiving, and sex. 
Mazzarantani, J. (2011). The divorce survival guide: What you need to know to protect 

your emotional and financial security. Miami: Jules Mazzarantani PLLC. 

Pines, A. M., Neal, M. B., Hammer, L. B., & Icekson, T. (2011). Job burnout and couple 

burnout in dual-earner couples in the sandwiched generation. Social Psychology 

Quarterly, 74 (4), 361-386. 

Pines, A. M. (1996). What do we do to not lead our dream boredom? (F. shadab, Trans), 

Tehran: GHOGHNOS. 

Sadri Damirchi, A., Fathi, D., Hashemi Mehr, M. (2020). Investigating the role of 

mediation of differentiation in attachment styles and affiliation-family adaptation with 

marital disturbance of parents with special learning disorders. Journal of Learning 
Disabilities, 9(2), 58-80. 

Smith, L., Heaven, P., & Clarrochi, J. (2016). Trait emotional inteligence, confict 

communication patterns, and velationship, satisfaction. Personality and Individual 
Differences, 44(6), 1314- 1325. 

Somers-Flanagan, J., & Somers-Flanagan, R. (2004). Counseling and psychotherapy 
theories in context and practice. 

Wiebe, S. A., & Johnson, S. M. (2016). A review of the research in emotionally focused 

therapy for couples. Family Process, 55(3), 390-407.  

***  



  773 |                                                               3  شماره |          3دوره   |         0060    پاییز   |               اده درمانی کاربردیفصلنامه خانو
  

 

 

Determining Predictive Indicators of Marital Boredom 

Based on Lived Experiences of Couples Referred to 

Counseling Centers and Convenient Pattern: A Qualitative 

Research 

 

 
Seyedeh Maryam. Fatemi 1, Mohammad Masoud. Dayarian 2*, & Seyed Esmail. 

Mosavi 3 

 
 
 

 

Abstract  
Aim: One of the psychological disturbances in couples' relationships is marital boredom; 

as the emergence of bedrock, psychological problems and the coldness of emotional 

relationships gradually lead the couple to separation. Therefore, the aim of this study was 

to investigate the predictive indicators of marital boredom based on couples' lived 

experiences. Method: Analysis of qualitative data with phenomenological approach was 

based on Colaizzi method. Participants included couples referring to counseling centers in 

Isfahan who were selected by purposive sampling method and according to the inclusion 

criteria. Individuals' experiences were examined using in-depth and semi-structured 

interview tools, and the data were saturated with 23 interviews. Results: In the first stage 

of coding, 225 basic themes were extracted from the text of the interviews. In the second 

stage, 22 sub-themes and in the third stage, 7 main themes were identified. Data validation 

was performed by three methods of receiving feedback from participants, the method of 

independent coders and the method of a group of experts (3 experts) and the criteria for 

determining the accuracy and robustness of the data were observed. Conclusion: The 

results showed that the accumulation of emotions, emotional distress in marital 

relationships and life tensions, leads to mental exhaustion and eventually leads to marital 

boredom. Therefore, identifying and paying attention to the predictors of the phenomenon 

of depression, leads the couple to find effective solutions and prevent the occurrence of 

this phenomenon. Based on the findings, a model of predictors of marital boredom was 

designed. Therefore, it is suggested that these indicators be used in the development of 

counseling protocols in couple therapy. 

 

Keywords: Optimal pattern, Lived Experiences, Marital Boredom, Couples. 
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